
TRN koosolek 13.08.2021 

Asukoht: Sõjakooli 3, Tondi judosaal, Tallinn. 

Aeg: 13.08.2021, kell 12.00 

Kohalolek: Dmitri Budõlin, Rain Arukaevu, Steven Rothberg, Jaanus Olev, Glen Viks, Andres Põhjala 

Riho Lehiste (Zoom),  

Külalised: Kaido Kaljulaid, Elis Põhjala, Dmitri Lepp 

Puudu: Vladimir Stepanjan 

Protokollis: Glen Viks 

 

Päevakord: 

1. Glen Viks ettepanek: TRN korralistel koosolekutel  (ettepanek 4korda aastas) on 
arutelu avalik kasutades neti keskkonda (zoom, teams). Kas ka sellel koosolekul 
teeme ülekande klubidele? 

2. TRN esimehe kinnitamine.  
3. Protseduuriline küsimus: viigi korral (TRN liikmete hääletuse tulemusel) on 

määravaks TRN esimehe hääl. 
4. Glen Viks ettepanek: Järelkasvu tiimi kriteeriumid. Manusena lisatud 2015a EJL poolt 

vastu võetud Järelkasvu tiimi projekt millele lisasin omalt poolt miinimum 
kriteeriumid. 

5. Kadettide koondise kriteeriumid. Glen Viks ettepanek lisatud manusesse. 
6. Rain Arukaevu ettepanek seoses C, A, V Eesti meistrivõistluste korraldamisega 23 okt 

muuta EMV üldjuhendit: 

• Kaalumine  C klass kell 9-.00-10.00  

• Võistluste algus C klass 11.00 

• Kaalumine A ja V klass kell 13.30-14.30 

• Võistluste algus A ja V klass 16.00 

• A ja V klass saaksid kaaluda ka päev varem, nagu hetkel üldjuhendis märgitud. 
7. Dmitri Budõlin ettepanekud:  

• C klassi eest mitte jagada järgmisel aastal noortespordi punkte. 

• Võtame vastu ühesugused võistlusreeglid, mis toimivad kuni C klassini. Nagu 
näiteks: kaela ümbert ei tohi haarata, põlvede pealt ei tohi visata, jne. 

• Küsimus miks juhtus nii, et juhatus ei kinnitanud viimasel TRN koosolekul 
tehtud otsust. Ettepanek esitada uuesti ostus mis TRN viimasel koosolekul 
vastu võttis. 

 

1. Ettepanek ei leidnud vastukaja. Andres Põhjala teeb ettepaneku teha kord aastas 
koosolek millest kõik Eesti judotreenerid võiksid huvi korral osa võtta. Koosolek 
korraldada vastavalt võimalustele kas internet teel või füüsiliselt.  

Antud ettepanekuga on kõik TRN liikmelt nõus. 



2. EJL juhatuse soovil ja teiste kandidaatide puudumisel on Glen Viks nõus jätkama TRN 
esimehena. 

3. TRN ostustas ühise arutelu tulemusel, et TRN esimehe hääl on viigilise hääletuse 
korral määrav. Kui TRN esimees ei viibi koosolekul siis on otsustav hääl valitud 
koosoleku läbiviijal. 

4. Järelkasvu tiimi kriteeriumid on lisatud manusesse. Glen Viks tegi ettepaneku 
kaotada ära juuniorite koondise mõiste ning asendada see järelkasvu tiimiga. Kuna 
Järelkasvu tiim hõlmab ka U-23 vanuseklassi. TRN liikmed on ühehäälselt nõus antud 
ettepanekuga. 

5. Kadettide koondise kriteeriumid on lisatud manusesse. Dmitri Lepp teeb ettepaneku 
lisada esimesse etappi Bremeni turniir ning jagada selle eest EK etapiga (IJF reiting) 
võrdseid punkte. TRN hääletuse tulemusel on ettepaneku vastu Riho Lehiste ja 
Jaanus Olev, ülejäänud on ettepaneku poolt. Ettepanek vastu võetud. 

6. Rain Arukaevu ettepanek seoses C, A, V Eesti meistrivõistluste korraldamisega 23 okt 
muuta EMV üldjuhendit: 

• Kaalumine  C klass kell 9-.00-10.00  

• Võistluste algus C klass 11.00 

• Kaalumine A ja V klass kell 13.30-14.30 

• Võistluste algus A ja V klass 16.00 

• A ja V klass saaksid kaaluda ka päev varem, nagu hetkel üldjuhendis märgitud. 
7. Dmitri Budõlini ettepanekud: 

• C klassi EMV mitte jagada noortespordi punkte. Küsimus tekitas palju 
erinevaid arvamusi ja jääb arutluseks järgmiseks koosolekuks. 

• Võtame vastu pehmed võistlusreeglid, mis toimivad kuni C klassini. Nagu 
näiteks: kaela ümbert ei tohi haarata, põlvedelt ei tohi heita jne. TRN ühise 
arutelu tulemusel leidis, et neid reelgeid välja töötada oleks vaja luua uus 
võistlussari kus EJL egiidi all saaks neid rakendada. 

• Küsimus on noorte koondise dressides. Need kes juhatuse poolt koondisest 
välja arvati peavad ostma endale uue dressi kuid dresside tellimus tehti ära ja 
juurde enam lisada ei saa.  
TRN ostustas, et kadettide EM ile sõitjad ei pea omama koondise dressi. 
 

 
 
 
Koosoleku lõpp 14.00 

 

 

 

 
 

 

 


